bestuurder
UITGAVE D 01/02/2009

ALGEMENE VOORWAARDEN

INHOUD
Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden,
die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat ze ermee strijdig zijn.
Wij raden u aan beide aandachtig te lezen.
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Uw verplichtingen bij schade

Overlijden kapitaal 25.000 EUR
Verplegingskosten: 6.200 EUR
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BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
De begrippen die uitgelegd worden in de begripsomschrijvingen worden in deze Algemene Voorwaarden cursief
afgedrukt.
Indien deze begrippen ook in de Bijzondere Voorwaarden
worden gebruikt, moeten deze in dezelfde betekenis worden
gelezen tenzij dit daar uitdrukkelijk wordt tegengesproken.
Om de leesbaarheid van de polis te verhogen wordt Mercator
Verzekeringen nv aangeduid met wij.
Bagage
Persoonlijke voorwerpen zoals reisgoed, koffers, tassen enz.
die de verzekerde meeneemt ter gelegenheid van een reis of
een verplaatsing. Goederen bestemd om te verkopen worden
niet als bagage aanzien.
Bestuurder
De persoon met gewone verblijfplaats in België, die het
omschreven voertuig bestuurt op het ogenblik van het
schadegeval en hiervoor de toelating heeft.
Consolidatie
Het tijdstip waarop het letsel geen aanzienlijke wijzigingen
meer kan ondergaan, m.a.w. wanneer de gevolgen van het
schadegeval een blijvend karakter vertonen.
Derden
Alle andere personen dan:
− uzelf;
− uw echtgeno(o)t(e);
− de personen die gebruikelijk bij u inwonen, ook wanneer
zij wegens hun beroep, hun studie, hun vakantie of hun
gezondheid tijdelijk elders verblijven.
Gemandateerde verzekeraar
Amazon Insurance nv treedt op als algemeen mandataris
voor Mercator Verzekeringen nv met maatschappelijke zetel
in 2018 Antwerpen, Desguinlei 100. In die hoedanigheid ondertekent Amazon Insurance nv de Bijzondere Voorwaarden
en neemt het volledige beheer waar wat betreft productie
en schade, in naam en voor rekening van Mercator Verzekeringen nv, zonder persoonlijk gehouden te zijn door de
uitgegeven polis.
Alle in de polis voorziene mededelingen, kennisgevingen
en aangiftes aan en/of door Mercator Verzekeringen nv zijn
bijgevolg geldig verricht aan of door Amazon Insurance nv.
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Amazon Insurance nv is ingeschreven in het register der verzekeringstussenpersonen, categorie verzekeringsagenten,
onder CBFA nr. 34005 cA.
Maatschappelijke zetel en kantoren: Desguinlei 102
bus 9, 2018 Antwerpen, België – RPR Antwerpen –
BTW BE 0445.910.483.
Natuurramp:
Aardbevingen, lawines, druk van sneeuwmassa’s, overstromingen en windhozen.

Omschreven voertuig:
− het in de Bijzondere Voorwaarden vermelde voertuig;
− een motorrijtuig dat aan een derde toebehoort, wanneer
dit:
− gedurende een periode van niet meer dan 30 opeenvolgende dagen het in de Bijzondere Voorwaarden
vermelde voertuig vervangt dat, om welke reden ook,
tijdelijk of definitief onbruikbaar zou zijn. De voornoemde periode gaat in de dag waarop het in de Bijzondere Voorwaarden vermelde voertuig onbruikbaar
wordt;
− bij gelegenheid bestuurd wordt door de verzekeringnemer of door een van de personen die in gezinsverband met hem samenwonen, zelfs wanneer het
in de Bijzondere Voorwaarden vermelde voertuig in
gebruik is.
Ongeval
Een plots voorval waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en dat
lichamelijk letsel veroorzaakt.
Rechtverkrijgenden
Iedere persoon die door erfenis de rechten van een andere
verkrijgt.
Terrorisme
Een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie
met ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij
geweld wordt gepleegd op personen of de economische
waarde van een materieel of immaterieel goed geheel of
gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken op
het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of
de overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of
de normale werking van een dienst of een onderneming te
belemmeren.
Verkeersongeval
Ieder schadegeval in het wegverkeer waarbij het omschreven
voertuig betrokken is en dat verband houdt met het verkeer
op de openbare weg.
Verzekeraar
Mercator Verzekeringen nv, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0096 met CBFA-nr. 24.941 A om
de tak 1 ‘Ongevallen’ te beoefenen (KB van 04/07/1979 –
BS van 14/07/1979). Maatschappelijke zetel Antwerpen,
Desguinlei 100, 2018 Antwerpen, België, RPR Antwerpen,
BTW BE 0400.048.883.
Verzekerde
Elke bestuurder van het omschreven voertuig.
Verzekeringnemer
De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die deze polis
afsluit. De verzekeringnemer wordt in deze Algemene Voorwaarden omschreven als ‘u’.
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DE WAARBORGEN

Wij verzekeren de bestuurder van het in de Bijzondere Voorwaarden omschreven voertuig wanneer hij gewond raakt
of overlijdt als gevolg van een gedekt verkeersongeval dat
voorvalt tijdens de geldigheidsduur van de overeenkomst.
Wij vergoeden de bestuurder voor de opgelopen kwetsuren.
Bij overlijden vergoeden wij de rechtverkrijgenden van de
bestuurder.

OVERLIJDEN KAPITAAL 25.000 EUR
Wij betalen bij overlijden door een verzekerd verkeersongeval of binnen 3 jaar na en als gevolg van een verzekerd
verkeersongeval 25.000 EUR aan de rechthebbenden van
de verzekerde.
Tenzij anders voorzien in de Bijzondere Voorwaarden wordt
het kapitaal uitgekeerd aan:
− de echtgeno(o)t(e) van de verzekerde, die niet gescheiden
is van tafel en bed of niet feitelijk gescheiden is;
− bij ontstentenis, de kinderen van de verzekerde, voor
gelijke delen;
− bij ontstentenis, de wettige erfgenamen van de verzekerde
tot en met de derde graad, volgens hun respectieve rechten in de nalatenschap.
Indien de vergoeding voor blijvende invaliditeit reeds werd
uitgekeerd, en indien de verzekerde overlijdt binnen 3 jaar
na de dag van het ongeval als gevolg van het verzekerde
verkeersongeval, dan betalen wij het verschil tussen de
overlijdensvergoeding en de reeds uitgekeerde invaliditeitsvergoeding. Ligt het bedrag van de uitgekeerde invaliditeitsvergoedingen hoger dan het bedrag van de waarborg
Overlijden, dan vorderen wij het verschil niet terug. De
vergoedingen voor overlijden en blijvende invaliditeit mogen
niet worden gecumuleerd.
Overlijden u en uw echtgeno(o)t(e) door hetzelfde gedekte
verkeersongeval en laten jullie kinderen na die op het
ogenblik van het gedekte verkeersongeval nog te uwen laste
vallen, dan verdubbelen wij de verzekerde som die aan deze
kinderen toekomt.

BLIJVENDE INVALIDITEIT
Basiskapitaal: 31.000 EUR
Uitkering bij 100 % invaliditeit: 93.000 EUR
Wij betalen bij blijvende invaliditeit door een verzekerd
verkeersongeval een vergoeding die bij consolidatie van de
letsels berekend wordt volgens de onderstaande formule op
basis van de graad van fysiologische invaliditeit.
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De graad van fysiologische invaliditeit wordt vastgesteld
bij medische beslissing volgens de criteria van de Officiële
Schaal tot vaststelling van de graad van invaliditeit, ongeacht
het uitgeoefende beroep van de verzekerde.
Berekening van de vergoeding:
− op het BASISKAPITAAL voor het gedeelte van de invaliditeit
tot en met 25 %;
− op TWEEMAAL HET BASISKAPITAAL, voor het gedeelte van
de invaliditeit vanaf 26 % tot en met 50 %;
− op DRIEMAAL HET BASISKAPITAAL, voor het gedeelte van
de invaliditeit vanaf 51 % tot en met 75 %;
− op ZESMAAL HET BASISKAPITAAL, voor het gedeelte van
de invaliditeit vanaf 76 % tot en met 100 %.
Wanneer de verzekerde op het ogenblik van het ongeval de
leeftijd van 75 jaar heeft bereikt, bedraagt de verzekerde
vergoeding 50 % van het basiskapitaal.
Indien de letsels één jaar na het verkeersongeval nog niet geconsolideerd kunnen worden, dan betalen wij een voorschot
dat gelijk is aan de helft van de vergoeding die overeenstemt
met de op dat ogenblik door onze raadgevende geneesheer
voorziene invaliditeitsgraad.
Indien de consolidatie van de letsels nog niet is ingetreden,
wordt zij contractueel beschouwd als zijnde bekomen uiterlijk
3 jaar na de datum van het verkeersongeval. Het invaliditeitspercentage wordt dan door onze raadgevende geneesheer
bepaald in functie van de te verwachten blijvende invaliditeit
die op dat ogenblik kan worden vastgesteld.
Letsels aan reeds gebrekkige of functioneel buiten werking
zijnde ledematen of organen worden slechts in aanmerking
genomen voor het verschil tussen de staat van het lichaamsdeel of het orgaan voor en na het verkeersongeval.

Verplegingskosten: 6.200 EUR
Wij betalen tot 6.200 EUR de medische kosten voor de
medisch voorgeschreven behandeling voorafgaand aan de
consolidatie van de letsels of tot uiterlijk 3 jaar na de datum
van het verzekerd verkeersongeval.
Wij vergoeden de geneeskundige, heelkundige, farmaceutische, kinesitherapeutische en hospitalisatiekosten, de
eerste prothese en het aangepast vervoer dat nodig is voor
de behandeling. Deze waarborg is aanvullend na uitputting
van de tussenkomst van het ziekenfonds en de arbeidsongevallenverzekeraar.
Indien het verzekerd verkeersongeval in het buitenland gebeurt en indien de verzekerde daar gehospitaliseerd moet
worden, zal het verzekerd bedrag voor verplegingskosten
met 50 % worden verhoogd.
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Op een zonnige lentedag rijdt u richting kust om er van
een stevige strandwandeling te genieten. Aan uw uitstapje
komt echter bruusk een einde wanneer u een vrachtwagen
aanrijdt. Niet alleen uw wagen is zwaar beschadigd, maar
erger nog: u belandt met enkele ernstige kwetsuren in het
ziekenhuis.

DE WAARBORGUITBREIDINGEN
VERVANGINGSVOERTUIG
Door een defecte motor moet uw wagen gedurende 2 weken
naar de garage. Gelukkig krijgt u van uw garagist tijdens
deze reparatieperiode een andere wagen ter beschikking.
Lang kunt u van deze service niet genieten, want na amper
één dag raakt u met deze wagen betrokken in een verkeersongeval. Resultaat: verscheidene zware kneuzingen en een
whiplash.
De waarborgen worden uitgebreid tot het vervangingsvoertuig dat aan een derde toebehoort en van dezelfde aard is
en bestemd voor hetzelfde gebruik. Gedurende 30 dagen
vanaf de dag waarop het omschreven voertuig om welke
reden ook definitief of tijdelijk buiten gebruik is, verzekeren
wij als bestuurder: uzelf, uw echtgeno(o)t(e) en alle personen
die gebruikelijk met u samenwonen.
De waarborgen worden eveneens uitgebreid tot een motorvoertuig dat aan een derde toebehoort, wanneer dit bij
gelegenheid bestuurd wordt door de verzekeringnemer of
door een van de personen die in gezinsverband met hem
samenwonen, zelfs wanneer het omschreven voertuig in
gebruik is.

CARJACKING

IN DE ONMIDDELLIJKE NABIJHEID VAN HET OMSCHREVEN VOERTUIG
Na een vermoeiende reis komt u aan op uw vakantiebestemming. Vlug de bagage uitladen en u kunt genieten van
een welverdiende vakantie. In uw haast vergeet u echter
de handrem van uw wagen stevig aan te trekken. Wanneer
u de laatste koffer uitlaadt, komt u onder uw eigen wagen
terecht, die achteruit bolt. U raakt daarbij gewond en moet
vliegensvlug naar de dokter.
Wij verzekeren de bestuurder voor verkeersongevallen
wanneer hij:
− in of uit het omschreven voertuig stapt;
− bagage in of uit het omschreven voertuig laadt;
− onderweg herstellingen uitvoert aan het omschreven
voertuig;
− signalisatie plaatst bij het omschreven voertuig na ongeval of pech;
− hulp verleent aan de slachtoffers van een verkeersongeval;
− brandstof tankt in het omschreven voertuig;
− gekwetst raakt bij brand van het omschreven voertuig;
− het omschreven voertuig depanneert.

Terwijl u voor een rood verkeerslicht staat te wachten, wordt
u door een bende dieven brutaal uit uw wagen gesleurd en
met uw hoofd tegen de grond getrapt.
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Wij breiden onze waarborgen uit tot de bestuurder die het
slachtoffer is van een (poging tot) diefstal met geweld van
het omschreven voertuig.
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DE WAARBORGBEPERKINGEN
Er wordt geen dekking verleend:
a) aan de verzekerde:
− die op het ogenblik van het ongeval een beroepsactiviteit uitoefent in verband met het onderhouden of
depanneren van een vervoermiddel;
− die zijn beroep uitoefent aan boord van een vervoermiddel uitsluitend bestemd voor goederenvervoer of
voor bezoldigd personenvervoer;
b) voor ongevallen veroorzaakt door bestuurders aan wie
het omschreven voertuig werd toevertrouwd om er onderhouds- of herstellingswerken aan uit te voeren;
c) aan de verzekerde, wanneer er een oorzakelijk verband
bestaat tussen de schade en het rijden in staat van dronkenschap, strafbare alcoholintoxicatie, onder invloed van
drugs of een gelijkaardige toestand;
d) wanneer de bestuurder geweigerd heeft zich te onderwerpen aan een ademtest of een bloedproef of een test
tot opsporing van drugs;
e) voor ongevallen die opzettelijk veroorzaakt zijn door de
bestuurder of een rechtverkrijgende;
f) door kennelijk roekeloos rijgedrag en door vrijwillige
blootstelling aan een uitzonderlijk en overbodig gevaar;
g) aan de verzekerde die een ongeval veroorzaakt als gevolg
van door de verzekerde uitgelokte twisten, aanrandingen
of aanslagen, van deelname aan vechtpartijen, van zelfmoord of van poging tot zelfmoord;

i) voor ongevallen die te wijten zijn aan oproer, staking,
aanslagen of vechtpartijen, tenzij de verzekerde aantoont
dat hij er niet aan deelnam;
j) voor schadegevallen te wijten aan andere radioactieve en
ioniserende stralingen, dan deze die medisch noodzakelijk zijn ingevolge de behandeling van een gewaarborgd
ongeval;
k) aan de verzekerde voor ongevallen te wijten aan ziekte,
gebrekkigheid of slechte mentale toestand tenzij hij
aantoont dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen
het ongeval en deze omstandigheden;
l) wanneer de bestuurder van het motorvoertuig waarvoor
de dekking geldt niet voldoet aan de voorwaarden van
de Belgische wetgeving vereist om dit te besturen, tenzij
de verzekerde in deze gevallen aantoont dat er geen
oorzakelijk verband bestaat tussen het ongeval en deze
omstandigheden;
m) voor ongevallen veroorzaakt door derden die rijden zonder toestemming van de eigenaar van het omschreven
voertuig;
n) wanneer het omschreven voertuig werd opgeëist;
o) aan de verzekerde tijdens de voorbereiding op of de deelname aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden. Toeristische rally’s of zoektochten
blijven evenwel verzekerd;
p) voor ongevallen als gevolg van natuurrampen.
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h) voor ongevallen die te wijten zijn aan oorlogsfeiten. De
dekking blijft echter behouden gedurende 30 dagen
na het uitbreken van de vijandelijkheden wanneer de
verzekerde gedurende een reis in het buitenland door
oorlogsgeweld wordt verrast;

DE DEKKING TERRORISME
Wij verzekeren schade door terrorisme overeenkomstig
de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen
schade veroorzaakt door terrorisme. Wij zijn hiertoe lid van
de VZW TRIP geworden.
Overeenkomstig deze wet van 1 april 2007, wordt de gezamenlijke dekking van alle verzekeringsondernemingen die
lid zijn van de VZW TRIP, beperkt tot 1 miljard euro per kalenderjaar voor de schade veroorzaakt door alle gebeurtenissen
erkend als terrorisme voorgevallen tijdens dat kalenderjaar.
Dit basisbedrag wordt elk jaar aangepast op 1 januari volgens
de ontwikkeling van het indexcijfer der consumptieprijzen,
met als basis het indexcijfer van december 2005. In geval
van wettelijke of reglementaire wijziging van dit basisbedrag,
zal het gewijzigde bedrag automatisch van toepassing zijn
vanaf de eerstvolgende vervaldag na de wijziging, tenzij
de wetgever uitdrukkelijk in een andere overgangsregeling
voorziet.
Indien het totaal van de berekende of geraamde schadevergoedingen groter is dan het geïndexeerd of gewijzigd basisbedrag, wordt een evenredigheidsregel toegepast: de uit te
keren schadevergoedingen worden beperkt ten belope van
de verhouding van het geïndexeerd of gewijzigd basisbedrag
of de nog beschikbare middelen voor dat kalenderjaar ten
opzichte van de uit te keren schadevergoedingen toegerekend aan dat kalenderjaar.

bedrag niet zou worden overschreden, bepaalt dit Comité,
ten laatste zes maanden na de gebeurtenis, het percentage
van de schadevergoeding dat door de verzekeringsondernemingen die lid zijn van de VZW TRIP ingevolge die gebeurtenis moet worden vergoed. Het Comité kan dit percentage
herzien. Ten laatste op 31 december van het derde jaar volgend op het jaar van de gebeurtenis, neemt het Comité een
definitieve beslissing omtrent het uit te betalen percentage
van schadevergoeding.
De verzekerde of de begunstigde kan tegenover ons pas
aanspraak maken op de schadevergoeding nadat het Comité
het percentage heeft vastgesteld. Wij betalen het verzekerde
bedrag uit overeenkomstig het percentage vastgesteld door
het Comité.
Indien het Comité vaststelt dat het geïndexeerd of gewijzigd
basisbedrag onvoldoende is voor het vergoeden van alle
geleden schade of over onvoldoende elementen beschikt om
te oordelen of dit bedrag voldoende is, wordt de schade aan
personen bij voorrang vergoed. De morele schadevergoeding
wordt na alle andere schadevergoedingen vergoed.
Elke beperking, uitsluiting en/of spreiding in de tijd van de
uitvoering van onze verbintenissen, bepaald in een koninklijk
besluit, zal van toepassing zijn overeenkomstig de modaliteiten voorzien in dat koninklijk besluit.
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De wet van 1 april 2007 regelt de oprichting van een Comité
dat beslist of een gebeurtenis beantwoordt aan de definitie
van terrorisme. Opdat het geïndexeerd of gewijzigd basis-
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SCHADEREGELING EN
VERGOEDINGEN
UW VERPLICHTINGEN BIJ SCHADE
Ieder schadegeval moet onmiddellijk en ten laatste binnen
8 dagen schriftelijk worden aangegeven aan ons of aan de
gemandateerde verzekeraar. De aangifte gebeurt bij voorkeur op het door ons of de gemandateerde verzekeraar ter
beschikking gestelde formulier.

MEDEWERKING
Na het verkeersongeval moet de verzekerde zich onmiddellijk door een geneesheer laten verzorgen. Wij betalen immers
niet voor de verergering die een gevolg is van een vertraging
in de medische verzorging of van de weigering van een verzekerde om een bepaalde behandeling te ondergaan.
De bestuurder gaat ermee akkoord om de door ons aangeduide afgevaardigden en geneesheren te ontvangen en zich
door deze laatsten te laten onderzoeken. Hij verzoekt zijn
behandelende geneesheer op alle vragen te antwoorden die
door onze raadgevende geneesheren worden gesteld.
De bestuurder en zijn rechtverkrijgenden verbinden zich
ertoe ons uit te nodigen deel te nemen aan de minnelijke dan
wel de juridische procedure tot regeling van het schadegeval
met de aansprakelijke.

Wij betalen de overeengekomen vergoedingen uit na
ontvangst van een door de begunstigde ondertekende
uitkeringskwitantie.

INDEPLAATSSTELLING
Wanneer wij een vergoeding hebben uitbetaald, treden wij
in al de rechten en vorderingen van de bestuurder of zijn
rechtverkrijgenden tegen de aansprakelijke en tegen de
verzekeraar die moet vergoeden op basis van artikel 29bis
van de Wet van 21 november 1989 over de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen.
Wij eisen geen terugbetaling van uzelf of uw gezinsleden,
de eigenaar, de houder en de toegelaten bestuurder of hun
gezinsleden in hoedanigheid van aansprakelijke voor het
schadegeval, tenzij de schade afgewenteld kan worden op
een aansprakelijkheidsverzekering.
Van de houder, de toegelaten bestuurder of hun gezinsleden kunnen wij onze vergoedingen wel terugeisen wanneer
zij het omschreven voertuig hebben gebruikt voor andere
doeleinden dan waarvoor het hen werd toevertrouwd.

ONZE SCHADEREGELING
Bij overlijden vergoeden wij indien alle nodige stukken en
inlichtingen in ons bezit zijn. Voor de uitkering in verband met
de waarborg Overlijden moeten wij in het bezit zijn van:
− een uittreksel uit de overlijdensakte;
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− een akte van bekendheid waarin de rechten van de
begunstigde vermeld staan indien de vergoeding wordt
uitgekeerd aan de wettige erfgenamen.

ALLERLEI
Aanvang en duur van de polis
Onze waarborgen gaan in vanaf de datum die wordt vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, maar niet vooraleer
de eerste premie betaald is. Zij blijven geldig tijdens de
geldigheidsduur van de polis, die u terugvindt in de Bijzondere Voorwaarden.

Premiebetaling
De premie moet op de vervaldag worden vooruitbetaald.
Bij niet-betaling van de premie kunnen wij de waarborgen
schorsen of de polis opzeggen.

Opzegging van de polis
Zowel u als wij kunnen de polis opzeggen:
a ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de polis bij
een ter post aangetekende brief, bij deurwaardersexploot
of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. De polis wordt beëindigd op de vervaldag;
b na een schadegeval. Deze opzegging moet gebeuren ten
laatste 1 maand na uitbetaling of weigering tot uitbetaling
van de schadevergoeding. De opzegging wordt dan ten
vroegste van kracht 1 maand na de dag van betekening.
De opzegging wordt ook van kracht 1 maand na de dag
van betekening ervan, indien u, de verzekerde of de
begunstigde een van zijn verplichtingen, ontstaan door
het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling
ons te misleiden, op voorwaarde dat wij bij een onderzoeksrechter een klacht met burgerlijke partijstelling
hebben ingediend tegen een van deze personen of hen
voor het vonnisgerecht hebben gedagvaard, op basis van
de artikelen 193, 196, 197, 496 of 510 tot 520 van het
Strafwetboek. Wij moeten de schade als gevolg van die
opzegging vergoeden indien wij afstand doen van onze
vordering of indien de strafvordering uitmondt in een
buitenvervolgingstelling of een vrijspraak.
U kunt bovendien de polis opzeggen:
a indien wij ten minste 1 waarborg opzeggen in een combinatiepolis. Een combinatieverzekering is een verzekering
waarbij wij ons in eenzelfde polis tot verschillende prestaties hebben verbonden, hetzij omwille van de gegeven
dekking, hetzij omwille van de verzekerde risico’s;
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b na een aanpassing van onze voorwaarden of van ons tarief
volgens de voorwaarden in de rubriek ‘Aanpassing tarief
en voorwaarden’;
c in geval van een vermindering van het risico indien u het
met ons over de nieuwe premie niet eens kunt worden
binnen de maand na de aanvraag tot wijziging.
Wij kunnen bovendien de polis opzeggen nadat wij u bij
deurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief
in gebreke hebben gesteld om de premie te betalen binnen
de termijn bepaald in de ingebrekestelling. De opzegging

heeft ten vroegste uitwerking 15 dagen te rekenen vanaf de
dag volgend op de betekening of de afgifte ter post van de
aangetekende brief of in geval van schorsing van de dekking,
ten vroegste 15 dagen te rekenen vanaf de eerste dag van
de schorsing van de dekking.
Daarnaast:
a kan de curator of kunnen wij de polis opzeggen bij faillissement. Evenwel kunnen wij de polis slechts opzeggen
ten vroegste 3 maanden na de faillietverklaring, terwijl de
curator van het faillissement dit slechts kan gedurende de
3 maanden na de faillietverklaring;
b in geval van overgang van het verzekerde belang als
gevolg van uw overlijden kan de nieuwe houder van het
verzekerde belang de polis opzeggen bij een ter post
aangetekende brief binnen 3 maanden en 40 dagen na
het overlijden.
Wij kunnen de polis opzeggen bij een ter post aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte
van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs binnen
3 maanden te rekenen vanaf de dag waarop wij kennis
hebben gekregen van het overlijden;
c in geval van onopzettelijke onjuiste mededeling van gegevens aangaande de omschrijving van het risico bij het
afsluiten van de polis, kunnen wij de polis opzeggen als
wij het risico nooit zouden hebben verzekerd, of als het
voorstel tot wijziging van de polis door u geweigerd of niet
aanvaard wordt;
d in geval van verzwaring van het risico kunnen wij de polis
opzeggen als wij het risico nooit zouden hebben verzekerd, of als het voorstel tot wijziging van de polis door u
geweigerd of niet aanvaard wordt;

Opzeggingstermijnen
De opzegging heeft uitwerking na het verstrijken van een
termijn van ten minste 1 maand, te rekenen van de dag volgend op de betekening, de datum van het ontvangstbewijs
of de dag die volgt op de afgifte ter post van het aangetekend
schrijven behalve:
a wanneer de dekking geschorst is. De opzegging door
ons gegeven heeft dan onmiddellijk gevolg voor zover er
15 dagen verlopen zijn te rekenen vanaf de eerste dag
van de schorsing van dekking. Is dat niet het geval, dan
bedraagt de opzeggingstermijn maximaal 15 dagen;
b bij opzegging tegen het einde van elke verzekeringsperiode, dit is uiterlijk 3 maanden vóór het einde van elke
periode;
c bij opzegging na schadegeval. De opzegging wordt van
kracht zoals hiervoor bepaald in de rubriek ‘Opzegging
van de polis’.
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Aanpassing tarief en voorwaarden

Adreswijziging

Wij behouden ons het recht voor onze voorwaarden en
ons tarief te wijzigen tegen de jaarlijkse vervaldag. Indien
u het met deze wijzigingen niet eens bent, kunt u de polis
opzeggen.

Gelieve ons elke adreswijziging dadelijk mee te delen, want
wij sturen de voor u bestemde mededelingen rechtsgeldig
naar het laatste door ons gekende adres.

Wijzigen wij onze voorwaarden of ons tarief, dan brengen
wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. Zegt u de polis niet
op overeenkomstig de hierna volgende regels, dan gaan de
nieuwe voorwaarden of het nieuwe tarief in op de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag.
Het ogenblik waarop wij u verwittigen is bepalend voor uw
opzeggingsmogelijkheden en de opzeggingstermijn die u
moet naleven:
a verwittigen wij u ten minste 4 maanden vóór de jaarlijkse
vervaldag, dan kunt u de polis opzeggen tegen de vervaldag. U moet hierbij wel een opzeggingstermijn van
3 maanden naleven;

Toepasselijk recht en bevoegde
rechtbanken
Het Belgisch recht en de dwingende bepalingen van de Wet
van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en
van de diverse uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing op
de polis.
De andere bepalingen gelden eveneens, behalve wanneer
ervan wordt afgeweken in deze Algemene of in de Bijzondere
Voorwaarden.
Alle geschillen in verband met deze polis behoren tot de
uitsluitende bevoegdheid van de Belgische Rechtbanken.

b brengen wij u minder dan 4 maanden vóór de jaarlijkse
vervaldag op de hoogte, dan hebt u gedurende 3 maanden na deze kennisgeving tijd om een beslissing te
nemen:
– indien u de wettelijke opzeggingstermijn van ten
minste 1 maand kunt naleven, kunt u de polis opzeggen tegen vervaldag;
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– in alle andere gevallen kunt u opzeggen met een opzeggingstermijn van 1 maand. Voor de periode na de
vervaldag rekenen wij een proratapremie aan tegen
het oude tarief.
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Wij doen elke dag ons best om u een optimale
service te bieden.
Bent u toch niet helemaal tevreden of hebt u
een opmerking?
Laat het ons weten, dan kunnen wij onze
diensten verder verbeteren en u helpen.
U kunt uw klacht ook kenbaar maken aan:
Ombudsdienst Verzekeringen vzw
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel. 02 547 58 71
Fax 02 547 59 75
info@ombudsman.as
U behoudt natuurlijk ook het recht om
naar de rechtbank stappen.
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